
Dagordning Styrelsemöte 12 september 2019
Hemma Hos Mie Schedin

Närvarande: Pia Lindberg, Christina Nielsen, Marita Björk, Kent Rydin, Sabine Heiden och Mie 
Schedin
Frånvarande: Lotta Larsson, Stina Träff och Monica Larsson

1. Mötets öppnande
Christina öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av mötesfunktionärer
Christina är ordförande, Pia för protokoll och Marita väljs att justera.

3. Fastställande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen

4. Föregående mötes protokoll
Pia läser upp föregående mötes protokoll.

5. Ekonomi
Kassören ej närvarande. Styrelsen har dock lagt märke till att vissa veterinärräkningar från tävlingar
är betydligt dyrare än andra, och vi skall försöka att se över sådant mer noggrant i framtiden.

6. Utvärdering Klämmestorp
Vårens klubbhelg på Klämmestorp i dagarna två var mycket uppskattad. Det är en förhållandevis 
enkel aktivitet att anordna och det var även i år många anmälda. Styrelsen ser gärna att det är en 
aktivitet som blir av varje år.

7. Utvärdering tävlingar
Årets tävlingar hittills har flutit på bra. Vi kan känna oss stolta över att ha arrangerat två större och 
riktigt bra tävlingar (unghunds-SM nöt samt Kvarts-SM får) så tätt inpå varann.

8. Tävlingar hösten 2019
Vallhundsringen kommer att ha ett par helger med IK-2 under hösten hos Henrik, hos Ann och 
Mikael samt hos Maria Winberg. Det är ansökt om dispens för färre starter pga dubbelhämt i 
Väröbacka.

9. SM får 2020
Tre klubbar skall tillsammans arrangera – vallhundsringen, BDVK och Sjuhäradsvallarna. Christina
kontaktar ordförande i de olika klubbarna för att prata ihop oss och starta en arbetsgrupp.

10. Höstaktivitet
Vi tycker att det vore roligt med en höst eller tidig våraktivitet. Som förslag har vi en föreläsning i 
mental träning/tävlingspsykologi. Pia kontaktar Eva-Marie Wergård för att se om hon kan tänka sig 
att ha en helg på Hea. Mer info kommer på hemsidan och/eller facebook.

11. Trekampen 2019
Trekampen blir av 26/10 klockan 10.00 på Kolboryd. Christina, Calle, Marita och Kent kan tänka 
sig att hålla i det. Pia gör en inbjudan och lägger ut på hemsidan. Tanken är att varje klubb har 7 
startande ekipage. Mer info på hemsida och/eller facebook.



12. Övrigt
Inga övriga punkter.

13. Nästa möte
Vi träffas nästa gång 21 november klockan 18.30 hemma hos Kent.

14. Mötet avslutas
Christina avslutar mötet.

_________________________     _________________________     _________________________
Ordförande Christina Nielsen        Sekreterare Pia Lindberg     Justerare Marita Björk


